T.C.
AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ

03.06.2016

KARAR NO

57

KARAR
Amasya Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki Zabıta
Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde:
Amasya Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin aşağıdaki şekli ile kabulüne, Üyeler;
(Cafer Özdemir, Mehmet Ünek, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık,
Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Necmettin Topsakal, Aysel Şahin,
Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Süleyman Taşdemir, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir
Aydın, Mehmet Kırlangıç, Yavuz Kaya, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay
Sevindi'nin) 25 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
.C.
AMASYA BELEDİYESİ
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak
Amaç :
Madde 1
Bu Yönetmelik Amasya Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde yolcu taşıma ruhsatı verilen özel
toplu taşıma (Otobüs vb.) araçlarının çalışma şekillerini, şartlarını, taşıma tarifelerinin tespitini,
denetim ve sorumlulukları ile taşımacılığa katılma, çekilme, çıkarılma ve belirtilen hatlarda (sabit
hat ve rotasyonlu) olarak çalışmalarına ilişkin konuları düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Kapsam :
Madde 2
Bu Yönetmelik Amasya Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde Belediye Meclisince belirlenen
yerler arasında yolcu taşımacılığını Karayolu Trafik Kanunu hükümlerine uygun olarak
Belediyenin izni ve denetimi altında yapan özel toplu taşıma (Otobüs vb.) araçlarını kapsar.
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Dayanak ;
Madde 3
-5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin b, f ve p bentlerindeki yetki ve imtiyaza dayalı
olarak düzenlenmiştir.
-5272 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin b ve f bentlerindeki yetki ve imtiyaza dayalı olarak
düzenlenmiştir.
-2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunu,
-1608 sayılı Umuru Belediye-i Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun Hükümleri
-5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu,
-4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve 04.05.2016 tarih ve
29702 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-4207 sayılı Tütün Mamulleri ve Zararlarının Önlenmesi Hakkında Kanun,
-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
-04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği
-Bu Yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun
herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.
Tanımlar:
Madde 4
Bu Yönetmelikte geçen bazı isim ve ibareler, teknik terimlerin ve benzerlerinin ifade ettikleri
anlamlar ;
Belediye : Amasya Belediyesi,
Müdürlük: Toplu Taşıma araçları ile ilgili iş ve işlemleri de yürütmek üzere Amasya Belediyesi
Zabıta Müdürlüğünü ifade eder.
Ö.T.A. Araç : Belediye ile işletici arasında yapılan sözleşme doğrultusunda toplu ulaşım amacıyla
kullanılan özel toplu taşıma (Amasya Belediyesi Özel Halk Otobüsü) aracı olan araçları,
Araç Kapasitesi: Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.) Şartnamelerde belirtilen esaslara uygun
olacak ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Araçların İmal, Tadil ve Montajına dair
yönetmelik hükümlerine ve diğer ilgili mevzuatta gösterilen ölçü, değer ve gereçlerle imal edilmesi
ve trafik için geçerli bütün teçhizat ile donatılmış olacaktır. Ayrıca; araçların ölçü şekil ve
özelliklerini değiştirme yetkisi Belediyeye ait olup, Araçların Trafik Tescil Belgesinde yazılı
koltuk sayısı (sürücü dahil) ve ayakta yolcu sayısını belirtir.
İşletme Yılı : Özel Toplu taşıma aracının işletmeye başladığı ay ve günden bir sonraki yılın aynı ay
ve gününe kadar geçen zaman,
Takvim Yılı : Aynı yılın 01.01 tarihinden 31.12. tarihine kadar geçen zaman,
Kent : Amasya Belediyesi sınırları ve mücavir sahası içinde kalan alan ( Belediye Meclis Kararı
olması koşuluyla A.B. Zabıta Müdürlüğünün Toplu taşıma hizmeti götürmeyi uygun gördüğü
yerlerde dahildir.)
İşletici : Araç sahibini veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı
görüleni bu Yönetmelik ve varsa eklerini kabul ederek Amasya Belediyesi ile sözleşme imzalayan,
toplu taşıma hizmeti yapacak aracın sahibi veya hisse oranı ile araç sahibi veya sahipleri ve
Belediyece izin ve işletme ruhsatı verilen 2918 sayılı Kanunun 82. maddesinde belirtilen “İşletme
Sorumluluğu” ile yükümlü gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Gerçek Kişilik: Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.) İşleticiliğini kendi nam ve hesabını yapan
herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlı olmadan çalıştırılmasına yapan kimseleri,
Amasya Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği Üyesidir.
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Tüzel Kişilik: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre gerçek kişiler tarafından kurulan taşımacı
kooperatifler, şirketler, odalar, birlikler.
Kooperatif : Halk Otobüsü sahiplerinin üyelerinden teşekkül eden ve Belediyenin bu Yönetmelik
kapsamında muhatap kabul ettiği kooperatif veya kooperatif birliklerini ifade eder.
Otobüs: Fiilen kullanılmakta olan Trafik Tescil Belgesinde belirtilen sürücü dahil oturma yeri
belirtilen insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı;
Sürücü : Bu Yönetmelik uyarınca işletici tarafından aracı sürmekle görevlendirilen araç sürücüsü
veya araç sahibi
Hat : Aracın hizmet vereceği ve daha önceden başlangıç ve bitişi Belediyece belirlenen yolcu
taşıma hattı/güzergahını ifade eder.
Hat Başı: Sefere başlanan ilk durağı,
Hat Sonu: Seferin tamamlandığı son durağı,
Yolcu : Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan kişileri,
Durak : Toplu Taşıma hizmeti yapan yolcu taşıtlarının Karayolu Trafik Kanunu hükümlerine göre
yeri şekli ve ölçüleri ve Belediyece belirlenmiş yolcuları bindirmek ve indirmek için durakladıkları
işaretlerle belirlenmiş yeri,
Elektronik Kart: Elektronik bilet kartları üzerine biniş değeri yüklenebilen yolcuların toplu taşıma
araçlarını kullandıkça üzerine yüklenmiş biniş değeri azalan gerektiğinde üzerine kimlik bilgilerinin
yazıldığı fotoğrafla kişiselleştirilebilen sistemde bilet yerine kullanılan elektronik kartlardır.
Tam Bilet (Tek Kullanımlık) Bilet: Tarifesi Amasya Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen
manyetik bilet,
Bilet Ücreti: Belediye Meclisinden çıkan toplu taşıma ücretlerinin yıllık ortalaması
Kart Okuma Cihazı : Elektronik bilet kartındaki bilgileri okuyabilen geçerli ve geçersiz kartları
ayırt edebilen karttaki değer miktarını azaltan kart üzerine düşülen değeri ve ilgili bilgileri kayıt
edebilen istendiğinde belleğinde tuttuğu bilgileri aktarma merkezlerindeki bilgisayarlara aktaran bir
cihazdır.
Güzergah : Aracın çalıştığı başlangıç ve bitişi Karayolu Trafik Kanunu hükümlerine göre
Belediyece belirlenen hatta izleyeceği yol,
Rotasyon : Toplu Taşıma Araçlarının kullandıkları hatlarda belli zaman aralıklarında araçların
dönüşümlü olarak kullanılması.
Sözleşme : Uygulamaya geçen işletici ile Amasya Belediyesi arasında akdedilen ve karşılıklı
imzalanan yazılı belge,
Ücret Tarife Cetveli: Toplu taşıma araçlarının uymaları gereken Amasya Belediyesi Meclisince
belirlenen ücret tarifesi.
Denetleme Görevlisi : Amasya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünce görevlendirilen toplu
taşıma araçları denetleme görevlileri, Jandarma ve Emniyet teşkilatı görevlileri ve Fahri Trafik
Müfettişleri.
Tabela: Dijital veya analog olarak güzergahı gösteren sistemi,
Araç Muayenesi: Karayolu Trafik Kanununu bağlı yönetmelikler kapsamında yapılan periyodik
görsel ve teknik kontrolleri,
Taşıma Ruhsatı : Belediyece Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.) olarak çalışmasına izin verilen
aracın işletmeni adına düzenlenen ve bünyesindeki sahibinin adı-soyadı ve nüfus cüzdanındaki
diğer bütün kayıtları, ikamet adresinin ve aracın cins, marka, model, kapasite ve plakası gibi
özelliklerin yazılı olduğu her yıl yinelenmesi gereken ruhsatı ifade eder.
Bu Yönetmelik de yer almayan, açıklanamayan diğer uygulama ve ifadeler için yukarıda yazılı ilgili
Kanun ve Yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.
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Uygulama Şekli
Madde 5
a) Hat üzerlerinde Durak yerlerinin belirlenmesi Amasya Belediyesine ait olup, belirlenmiş
duraklar
kullanılacaktır.
b) Akıllı bilet, Elma kart veya teknolojinin yenilikleri ışığında Amasya Belediyesi, Özel Halk
Otobüsü sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Kooperatif ve Kooperatif birlikleri ve diğer araç
sahiplerinin görüşünü de almak suretiyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda kullanılan bilet
çeşitlerini uygular.
c) Uygulama ile ilgili işletici mevcut yönetmelik hükümlerine uyacak, Yönetmelikte yapılacak
değişikliklerde gerektiğinde Kooperatifi ve Taşıma hizmeti veren gerçek ve Tüzel kişilerin
görüşleri alınarak değişiklik yapılabilecektir.

Sigorta Zorunluluğu :
Madde 6 –
Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.) işleticileri araçlarına Zorunlu Karayolları Taşımacılık
Mali Sorumluluk Sigortasını ve diğer sigortaları İlgili Kanunlar çerçevesinde yaptırmak zorunda
olup, Sigorta poliçelerinin bir örneğinin Zabıta Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.
İşletici sorumluluğu altına aldığı işin başlangıç sürecinden itibaren, toplu taşımacılık
yapacağından trafik seyri halindeyken meydana gelebilecek her türlü kaza, doğal afet, terör veya
hasarlara karşı yolcularından da sorumlu olacağından araçlar yolcuları ile birlikte sigorta
kapsamında olacaktır.
İşletici sorumluluğu altına aldığı işin başlangıç sürecinden itibaren meydana gelebilecek her
türlü kazalar sebebiyle üçüncü şahıslara verilecek maddi ve manevi zararları sigorta kapsamına
alacaktır.
Yönetim, Yürütme ve Denetim :
Madde 7
a) Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.) Amasya Belediyesinin denetimine bağlı olarak İşletmeci'
nin ve ona bağlı olan çalışan personelinin sorumluluğu altında, Belediyenin yönetim, yürütüm ve
denetimine bağlı olarak, bu yönetmelik esaslarına, yönetmeliğe uygun olarak çıkartılacak
Yönergelere, Talimatlara ve işletilen ile akdedilecek şartname ve sözleşme hükümlerine göre
çalıştırılacaktır.
İşletenler tarafından herhangi bir nedenle araçlarla vatandaşın ulaşımının sağlanamaması
veya geciktirilmesi hallerinde, Belediye kamu yararına sunulan bu hizmetin aksamaması için,
Belediye kendisine veya şirketine ait otobüs veya araç koyma kiralama vb. şekilde tedbirler alarak
bu hat üzerinde toplu taşıma işini her zaman gerçekleştirme hakkı vardır.
b) Özel Toplu Taşıma Araçlarının (Ö.T.A.) ve personelinin denetimi Yönetmelik esaslarına ve
eklerine uygun olarak aşağıdaki yetkililerce yapılacaktır.
Belediye Trafik ve Zabıta görevlileri, Toplu Taşıma Yönetimi, Emniyet Trafik Görevlileri,
Jandarma Trafik Görevlileri ve Fahri Trafik Müfettişleri
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Sorumluluk :
Madde 8
İşletici, Özel Toplu Taşıma Araçlarının (Ö.T.A.) ve personelinin her türlü eyleminden ve
taşımacılıktan doğan ve doğacak mali, cezai ve hukuki konularından sorumlu olup, her türlü vergi,
sigorta, harç ve giderlerde işleticiye aittir. Belediye ile işleten arasında bu konuda hiçbir ilişki
olmayıp, Belediye işleticilere hiçbir şekilde kefil olmaz, 3. kişilere karşı hiçbir taahhüt altına
girmez.
İhale ile verilen araç hatlarında çalışan Belediye denetimli Özel Toplu Taşıma Araçlarının
(Ö.T.A.) kullanılmasında tüm sorumluluk hattın üstlenicisine (yüklenicisi) aittir. Her türlü ihmal,
dikkatsizlik, tedbirsizlik, vb. nedenlerden dolayı meydana gelecek maddi ve manevi zarar, ziyan,
trafik kazası ve cezaları vb. olumsuzlukta üçüncü şahıslara karşı sorumludur, bu sebeple Belediyeye
yönetmelik çerçevesinde ve diğer hususlarda adli ve idari yönden suç isnat edilemez.
Ceza-i ödemeler ve diğer alacaklar zamanında yapılmadığı takdirde 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Özel Toplu Taşıma Araç (Ö.T.A.) sahipleri İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
hükümlerine göre sürücü sağlığını korumak ve her türlü sağlık tedbirlerini almak zorundadır. Sosyal
Sigortalar mevzuatı her türlü işçi işveren hakkındaki yasalardan doğan, işçi alınması, çıkarılması,
kaçak işçi çalıştırılması, bildirimlerin zamanında yapılması, ücretlerin ödenmesi gibi tüm konularda
sorumludur.
Araçların aydınlatma ve elektrik donanımı Karayolu Trafik Kanunu ve Tüzük esaslarına
uygun olacaktır.
Özel Toplu Taşıma Araç (Ö.T.A.) sahipleri araçlarıyla ilgili olarak bu konudaki Kanun,
Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı olmamak üzere yapacakları tüm değişiklikleri daha önceden
Belediyeye yazılı olarak bildirilmek zorundadır.
Özel Toplu Taşıma Araç (Ö.T.A.) sahiplerinin işletmeciliği esnasında meydana gelecek her
türlü zarar ve ziyanlarından hiçbir şekilde Amasya Belediyesi mesul ve sorumlu olmayıp, bu zarar
ve ziyanlara ait her türlü alacak ve tazminatlar ilgili işletmecilerden tanzim edilecektir.
Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 66 (altmışaltı) yaş ve daha yukarı yaş
daki şoförlere Özel Toplu Taşıma Aracı (Ö.T.A.) kullandırılmayacaktır. (4925 sayılı Kanun,
04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik)
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İLE İLGİLİ KURALLAR
İhtiyaç Tespiti :
Madde 9
a) Amasya Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (a), (b), ve 15. maddesinin 1.
fıkrasının (b), (c), (f), (p) bendi ile aynı maddenin 2. fıkrası ve yine anılan Kanunun 67. maddesi
esaslarına göre bu konuda her türlü işlem ve düzenleme yapmaya yetkilidir.
b)Özel Toplu Taşıma Araçlarına ait ihtiyaç tespiti ve işletme yılı içerisinde çalıştırılacak özel toplu
taşıma araçlarının sayısı Belediyenin önerisi üzerine Belediye Meclisince alınacak Karara göre
belirlenir.
c) Belediye ve Mücavir alan hudutlarındaki Nüfus artışına göre Belediye bu durumu
değerlendirerek yeni hat oluşturulmasına ve müteakiben ihaleye çıkarılmasına karar verebilir.
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Taşımacılığa Başvuru, Katılma ve Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.) Taşıma Ruhsatı :
Madde 10
Aşağıdaki şartları taşıyan işletmeciler Toplu Taşımacılığa başvurabilir.
a)Yeni yapılacak hat ihalesine Şartnameye uygun olarak müracaat edilir. İhale sonrası;
Yönetmelikte belirtilen şartları aynen kabul ederek Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenecek günde
araç muayene istasyonuna araç getirilir.
Araç Belediye tarafından oluşturulan teknik komisyon tarafından Ek-1’de bulunan araçlarda
aranacak olan teknik özellikleri gösteren esaslara göre incelenir. İnceleme sonunda aracın yeterli
görülmesi halinde uygunluk belgesi verilir. Araç ilk kontrolde taşıma yapmaya uygun
bulunmamışsa işleticiye eksiklikleri giderilmesi için 15 gün süre verilir süre sonu kontrolde
giderilmişse araca uygunluk belgesi düzenlenir, giderilmemişse; uygun duruma getirilene kadar
hatta çalışmasına müsaade edilmez.
Uygunluk Belgesi düzenlenen Özel Toplu Taşıma Araçlarına (Ö.T.A.) Amasya
Belediyesince Taşıma Ruhsatı ( EK-2 ) düzenlenerek hatta çalışmasına izin verilir. Özel Toplu
Taşıma Araçları (Ö.T.A.) teknik özellikleri açısından her yıl komisyonca kontrolden geçirilir taşıma
yapmaya uygun araçların taşıma ruhsatları Belediyece vize edilir.
b) Toplu Taşıma Hizmetine yeni katılan araçlar Belediyece uygulanan mevcut sistem içine dahil
edilir.
c) Toplu Taşıma Araçları; Komisyon Başkanı Meclis Üyesi denetiminde Makine İkmal Servisinde
görevli Makine Mühendisi/Usta ve Trafik Zabıta Amiri/Komiserinden oluşan komisyonca araçlar
her yıl denetlenir.
d) İşleticiler çalıştırdıkları sürücü bilgi ve belgelerini ve daha sonra yapacakları değişiklikleri ivedi
şekilde Amasya Belediyesine bildirmek zorundadır.
e) İşletmeciler Özel Toplu Taşıma Araç (Ö.T.A.) taşıma ruhsatını aracında bulundurmak ve görevli
ve yetkililerin her istediğinde göstermek zorundadır.
Bildirimde Bulunulması Gereken Belge ve Evraklar
Araçlar için:
-Araç Trafik Tescil Belgesi, (ruhsat)
-Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
-Bakım Onarım Belgesi (EK-6)
-Araç Uygunluk Belgesi,
-Belediyemizce yapılan intifa hakkı kira şartname/sözleşmelerinde (ihale edilen hat veya hatlarda)
belirtilen yaşın (modelin) üzerinde araç çalıştırılamaz.
Araç Sahipleri İçin:
-Nüfus Cüzdan Örneği,
-İkametgah Belgesi,

-Adli Sicil Kaydı Belgesi,
-Sürücü Belgesi ve Ehliyet Sorgulama Belgesi, (İlgili aracı kendisi kullanmayacak ise istenmeyecek; araç
sürücüsünün belgeleri istenecek)
-Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi, (SRC) (İlgili aracı kendisi kullanmayacak ise
istenmeyecek; araç sürücüsünün belgeleri istenecek)

-Vergi Levhası,
-Oda Kayıt Belgesi,
-Taahhütname,
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Araç Sahibi Şirketler için
-Ticaret Odasından alınan oda kayıt belgesi
-Ticaret Sicil Gazetesi örneği
-İmza Sirküsü (Noter Tasdikli)
-Vergi Levhası
-Taahhütname
Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekaletnameler ile başvuru sahibi
adına yapılan başvurularda geçerlidir.
Özel Toplu Taşıma Araç (Ö.T.A.) hatları şirket adına kayıtlı olabilir. Şahıs adına kayıtlı ise 1 (bir)
kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi olabilir. Bu
tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.
Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.) için taşıma ruhsatı almak isteyen şahıs ve ortakları veya
şirketler bu belgeleri Belediyeye teslim etmek zorundadır. Eksik olarak teslim edilen evraklarla işlem
görülemez ve durumda başvuru sahibine yazılı veya sözlü olarak bilgi verilir.

Özel Toplu Taşıma Araçlarının (Ö.T.A.) Taşımaya Uygunluğu:
Madde-11
Amasya Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde taşıma yapacak Özel Toplu Taşıma Araç’larının
(Ö.T.A.) taşımaya uygunluğu Belediye Başkanlığınca tespit edilecek Teknik Komisyonca belirlenir. Teknik
Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen araca Belediye ce “Özel Toplu Taşıma Aracı
(Ö.T.A.) Uygunluk Belgesi” (EK-1) düzenlenir.
Araç Uygunluk Belgesi her araç için ayrı ayrı düzenlenir ve geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. Devir ve
model değişikliklerinde Taşıma Ruhsatı (EK-2) ile birlikte yenilenmesi zorunludur.
Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru
belgelerinin Teknik Komisyona tesliminde bildirilir. İnceleme başvuru tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde
yapılır.

Taşımacılıktan Çekilme ve Çıkarılma :
Madde-12
Taşımacılıktan çekilme ve çıkarılma aşağıdaki şartlardan biri halinde gerçekleşir,
a)İşletmeci'nin kendi isteğiyle, ( Hiçbir hak talep etmeden )
b)Aracın Trafik Tescil belgesinin iptali veya teknik ve fenni kontrolünün artık yapılamayacağı veya
geçirdiği kaza veya kullanım nedeniyle kullanmaya elverişli olmadığının tespiti halinde. (hat
iptalini gerektirmez)
c)İşletci’nin vefatı durumunda varisler en geç 90 (doksan) gün içinde Belediyeye başvuru yaparak
işletmecilikten çekilebilir veya talep etmeleri halinde işletmeciliğe devam edebilir. Aksi durumda
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır..
d)İhale şartnamesi ve buna müteakiben düzenlenen sözleşme süresinin sona ermesi halinde,
e)Yönetmelikte belirtilen araç yaşının (modelinin) dolmasına rağmen 90 gün içinde yenilenmediği
takdirde Belediyece söz konusu araç taşımacılıktan çektirilir ve Araç yenilenmesine müteakiben
hatta çalışmasına izin verilir.
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Ruhsat İptali Halinde İşletmeci’nin Hakları :
Madde-13
Belediye kurallara uymama nedeni ile Özel Toplu Taşıma Araç (Ö.T.A.) ruhsatını iptal edebilir.
a)Yönetmelikte yazılı hükümler ve işletici’nin bu hükümlere uymama sebebi ile aracın ruhsatı iptal
edildiği takdirde işletmeci uğrayacağı zararı hiçbir şekilde Belediye' den talep edemez. (Hat iptali
gerektirmez.)
b)Yukarıdaki husus uygulamaya katılan işletmeci veya işletmeciler tarafından peşinen kabul
edilmiş sayılır.
Hat Devretme Araç ve Ruhsat Yenileme :
Madde-14
Özel Toplu Taşıma Araç (Ö.T.A.) İşletmecisi/işletmecileri dilekçe ile Belediye ye başvuru
yaparak istenen evrakları tamamlayıp Borcu yoktur belgesini aldıktan sonra; “hat” haklarını
hisseleri oranında Belediye Encümen Kararı ile devredebilirler. Devir işlemlerinde, Belediye
Meclisi tarafından günün koşullarına göre belirlenen “Hat Devir Ücreti” peşin olarak ödenecektir.
Belediyeden izinsiz olarak hat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin tespit edilmesi halinde,
devreden ve devir alan kişilere, devir işlerini Belediye nezdinde tamamlaması için 30 (otuz) gün
süre verilir. Bu süre içinde yapılacak devir işleminde hat devir ücreti % 50 arttırılarak alınacaktır.
Aksi takdirde yapılacak işlem hükümsüz sayılacak ve bu süre içerisinde devir işleminin
yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilecektir. Hat
sahibinin vefatı halinde veya talep edildiği takdirde Belediye Encümen'inin onayı alınmak suretiyle
Medeni Kanun hükümleri de göz önünde bulundurularak varislere yapılacak hat devirlerinde ve 1.
Derece (Eş ve çocuklar) devirlerde hat devir ücreti alınmayacaktır. Diğer gerçek ve tüzel kişilere
yapılacak devirlerde belirlenen devir ücreti alınacaktır.
İşletmeci, aracını yenilemek istemesi durumunda; dilekçesinin ekine yeni araç ruhsatı ve
sigorta poliçesinin bir örneğini ekleyerek Belediyeye bildirimde bulunur. Yeni araç komisyona
sevk edilir, belirtilen şartların uygun olması durumunda, taşıma ruhsatı düzenlenerek hatta
çalışmasına izin verilir.
Devir işlemlerinde ve araç değişikliklerinde (yenileme) çalışma ruhsatının da yenilenmesi
zorunludur.
Devir işlemlerinde araç işletmeciliğini devir alan kişiler bu Yönetmeliğe uyacaklarını ve bu
dokümanların kendilerine yükleyeceği sorumlulukları kabul edeceklerine dair “Taahhütname
Belgesini” imzalamak zorundadır. Bu taahhütname imzalanmadığı takdirde devir işlemi yapılmaz.
(EK-5)
Belediyemizce yapılan intifa hakkı kira şartname/sözleşmesi ile ihale edilen hat veya hatlarda
belirtilen yaşın (modelin) üzerinde araç çalıştırılamaz.
Hat Devri ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler : sırasıyla;
Madde-15

1- Hat Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık) :
a) Dilekçe,
b)Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği,
c) Adli Sicil Kaydı Belgesi,

ç) Taahhütname,
d) Tüzel kişi ise Şirket İmza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi Örneği, Vergi Levhası,
e) Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi ve Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi
Belgesi,
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Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır (Tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır.)

2- Hat Satmak İsteyenler (Devir-Ortaklık) :
a) Dilekçe
b) Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair borcu yoktur belgesi.
c) Bir önceki Encümen Kararı,
d) Belediye taşıma ruhsatının aslı. (yenilenmek üzere)

3- Encümen kararı olumlu ise aracı alan kişi:
a)Tahakkuk Servisince Belediye Meclisince çıkarılan Ücrete Tabi Gelirler Tarifesinde belirlenen devir ücreti
ilgilinin siciline işlenerek tahsil edilir.
b)Belediye Encümen Kararı ilgiliye tebliğ edilir.
c)Yolcu Taşıma Ruhsatı alan ve işletme izni verilen Özel Toplu Taşıma Araç (Ö.T.A.) sahipleri, Toplu
Taşıma hizmeti yapmak için Belediye tarafından belirli süreyle verilen yetki dahilinde kendisine tahsis edilen
hatta (güzergahta) çalışma biçimi ve programına ve zaman tarifesine bağlı olarak çalışacaktır.

Belediyeden İzin Almadan Yapılan Devirlerde veya Ortak Almalarda Yapılacak İşlemler:
Madde 16İşleticiler Belediyeden izinsiz hiçbir şekilde yolcu taşıma HAT devir, satış işlemi yapamaz ve ortak
alamazlar. Bu işlemler Belediye Encümeninin iznine bağlı olarak yerine getirilir.
Ruhsatların Vize İşlemleri
Madde 17
-Çalışma ruhsatlarının her yıl Ocak ayı sonuna kadar vize edilmesi zorunludur.
-Aracın taşımaya uygunluğu Teknik Komisyonca kontrol edilir. Uygun görülen araca uygunluk
belgesi düzenlenir ve taşıma ruhsatı vizelenir.
-Yükümlülerin Karayolu Trafik Kanunu ve Tüzüğüne uygun hareket etmeleri koşulu saklıdır.
-Belediye her zaman aracın taşımaya uygunluğunu denetleyebilir.
-Belediyemizce yapılan intifa hakkı kira şartname/sözleşmesi ile ihale edilen hat veya hatlarda
belirtilen yaşın (modelin) üzerindeki araçların vize işlemi yapılmaz ve hatta çalışmasına
müsaade
edilmez.
-Amasya Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde taşıma ruhsatsız Özel Toplu Taşıma Aracı
(Ö.T.A.) çalıştırılması yasaktır.
Araçlara Reklam Alınması:
Madde-18
İçişleri Bakanlığınca 2918 sayılı yasanın değişik 26. maddesine göre hazırlanan yine 29
Mayıs 2005 tarih 25829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 9. maddesine göre
uygulama yapılır.
a) Özel Toplu Taşıma Araçlarına (Ö.T.A.) alınan bütün reklamların uygunluğuna genel ahlak
kuralları çerçevesinde Belediyece değerlendirilerek müsaade edilir ve denetimi Amasya Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülüp ilan reklam vergisi ücreti Tahakkuk Servisince tahsil
edilecektir. Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.) Amasya Belediyesinin izni dahilinde verilecek
ilan, reklam, broşür, afiş vb. dışında reklam alamazlar ve vergisi ödenmeden hiçbir ilan ve reklam
konulamaz asılamaz takılamaz. Diğer ücretler işletmecilere aittir. Resmi kuramlarla ilgili her türlü
araç içi ilan ve reklam hiçbir ücret talep edilmeden Özel Toplu Taşıma Aracına (Ö.T.A.) asılır.
İşletmeci bu ilan ve reklamları muhafaza etmek zorundadır. Bu konuda işletmeciye önceden haber
verme zorunluluğu yoktur.
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Çalıştırılacak Personel ve Eğitimi :
Madde-19
Özel Toplu Taşıma Araçlarında (Ö.T.A.) çalışan araç sahibi veya sürücülerine Belediye, İlgili Oda,
Diğer Kurumlar ve Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.) Yönetimince yılda bir kez 5 (beş) saatten
az olmamak üzere Belediyenin uygun göreceği tarih ve yerde konusunda uzman kişilerce Eğitim
semineri düzenlenecek olup, Eğitime katılmak zorunludur.
Koordinasyon ve Düzen :
Madde-20
Özel Toplu Taşıma Araçlarının (Ö.T.A.) belli bir koordinasyon içerisinde çalışması için
Amasya Belediyesi gerektiğinde, Özel Halk Otobüsü sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Kooperatif ve
Kooperatif birlikleri ve diğer araç sahiplerinin görüşünü alarak gerekli düzenlemeleri yapar.
Belediye Meclisi ve Encümenince alınan Kararlara, Yönetmelik hükümlerine ve yapılan
değişikliklere Özel Toplu Taşıma Araç sahipleri uymak zorunda olup, denetim ve kontrolü Belediye
ce yürütülecektir.
Çalışma Şartları:
Madde-21
1)Mevcut veya bundan sonra işletmeye katılacak olan Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.)
Amasya Belediyesinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belirlemiş olduğu veya
belirleyeceği bütün hat/güzergahlarda gerektiğinde Özel Halk Otobüsü sahibi gerçek ve tüzel kişiler
ile Kooperatif ve Kooperatif birlikleri ve diğer araç sahiplerinin görüşü almak suretiyle hazırlanacak
bir program dahilinde çalışmak zorundadırlar. Çalışma sistemi ve şekli ile ilgili insiyatif
Belediye'ye aittir. Araç sahipleri Belediyeden izin almak suretiyle periyodik aralıklarla izin
kullanacaklardır. İzinli günlerde aracın periyodik bakımı ve arızaları giderilecektir. İhtiyaç halinde
araçların hat ve güzergahlarında günü birlik değişiklik yapılabilecektir.
2)İşletmeciler taşıma sözleşmesi ile belirtilen süreler içerisinde ilgili Hat'lardaki çalışma sürelerine
mutlaka riayet edecek mücbir bir sebep olmadan çalışmalarında kesintiye meydan vermeyecektir.
Günlük çalışmasını etkileyecek bir durum söz konusu ise, hizmetin aksamaması için gerekli
tedbirleri alabilmek adına Belediyeye durumu önceden bildirmek zorundadır.
3) Özel Toplu Taşıma Araç (Ö.T.A.) İşletmecileri trafikte oluşacak zorunluluklar dışında Belediye
tarafından belirlelen Hat ve Güzergahları değiştirmeden faaliyet göstereceklerdir. Güzergah'ındaki
duraklarda indirme, bindirme yapacak, durak haricinde kesinlikle indirme ve bindirme
yapamayacaklardır.
4)İşleticilerin şahsi kusur ve ihmali ( araçla ilgili her türlü sigorta, muayene, vergi, araç üzerindeki
ipotek, icra veya haciz gibi hukuki sebepler vb.) sebebi ile araçların Trafik ekipleri, maliye
denetçileri veya benzer kurumlar tarafından alı konulmaları durumunda Belediyece yapılacak iş ve
işlemler saklıdır. (Hat iptali gerektirmez)
5)Günlük hareket programını (rotasyon çalışma programı) Amasya Belediyesi gerektiğinde, Özel
Halk Otobüsü sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Kooperatif ve Kooperatif birlikleri ve diğer araç
sahiplerinin de görüşünü alarak hazırlar ve Belediye ye onaylatır. Özel Toplu Taşıma Araçları
(Ö.T.A.) yapılan bu düzenlemelere uymak zorundadır.
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6) Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.) rotasyon çalışma programına göre sistemde seferlerini
yapacaklardır. Araç şoförleri seferlerini bu programda belirtilen gecikme payından daha geç
bitirmemeye özen gösterecektir. Geçerli bir sebep olmadan verilen süreyi aşan seferler hizmet
kurallarına uyumsuzluk kabul edilecektir. Gecikmelerin değerlendirilmesinde aynı hatta çalışan bir
önceki ve bir sonraki aracın toplam sefer süresi nazarı dikkate alınacaktır.
7)Herhangi bir sebeple yasal çerçevede Özel Toplu Taşıma Araçlarından (Ö.T.A.) hat boşalması
durumunda Zabıta Müdürlüğünce yeni düzenleme yapılır.
8)İhaleye çıkarılacak hatlarda çalıştırılacak araçların model ve yolcu taşıma kapasiteleri ihale
şartnamesi dahilinde belirlemeye Belediye yetkilidir.
9)İhalede hat alan gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesinde özel bir durum olmaması halinde
rotasyon çalışma programına uymakla yükümlüdür.
10)Araçlarda ışıklandırma, havalandırma, ısınma, sesli uyarı sistemi, kamera sistemleri, iniş
butonları, ışıklı duracak göstergeleri çalışır vaziyette olacak ve ön giriş kapı yanına “Binilir” araka
kapı yanına “İnilir” ifadeleri, araç içinde görünür bir yerde oturan yolcu sayısı ve ayakta yolcu
sayısını belirten levhalar olacaktır.
11)Aracın ön cephesinin görünür yerine Amasya Belediyesi Özel Halk Otobüsü yazısının yazılması
veya levhasının asılması zorunludur.
12) Özel Toplu Taşıma Araçlarına (Ö.T.A.) ait Hat numarası başlangıç ve bitiş noktalarını içeren
mevkii yi gösteren levha aracın sağ ön ve sağ yan camına takılır. Araç içerisinde levhaların
görüntüsünü engelleyici düzenleme yapılamaz.
13)Araçta yangın söndürme cihazı ilk yardım çantası reflektör yedek sinyal ampulleri ile kış
şartlarında patinaj zinciri, çekme halatı, takoz bulundurmak zorunludur.
14)Araç içi sürekli olarak temiz tutulacak ve koltuk, tavan ve taban döşemeleri sağlam olacak ve
Araç içerisinde yıkama ve temizleme malzemesi bulunmayacaktır.
15)Araç içerisinde Belediyeden izinsiz ilan afiş ve reklam bulundurulamaz.
16)Araçlarda radyo, teyp vb. müzik aletleri yolcuları rahatsız edecek şekilde çalınarak gürültü
kirliliği yapılmayacaktır.
17)Araç camlarında kırık çatlak olmayacak, film takılmayacaktır.
18)Aracın iç ve dış dikiz aynaları sağlam cam silgileri çalışır durumda olacaktır.
19)Araçların kapıları toz almayacak şekilde izolasyonlu olacak, yağlamadan kaynaklan kirlilik,
bakımsızlıktan kaynaklanan rahatsız edici ses bulunmayacak kapı üzerlerine olması gereken
yönlendirici levhalar asılacaktır.
20)Araçlara havalı korna takılmayacaktır.
21)Araçların dış boya görünüşü Belediyenin belirleyeceği renkte olacak ve dış kaportada hasarlı
olmayacaktır.
22)Araçların ön ve arka köşelerinde beyaz renkte uzaktan okunabilir durumda köşe numaraları
yazılı olacaktır.
23)Araçların egzoz boruları standartlara uygun olacaktır. (Yolcuların bindiği kısma çevrilmeyecek)
24)Araçların ışık donanımı ve teknik donanım haricinde, gereksiz aksesuar, muhtelif yazı vb.
bulundurulmayacaktır.
25) Araç tavanında yolcular için tutunma boruları ve askıları olacaktır.
26) Araç içerisinde acil durumlar için cam kırma (imdat) çekici bulundurulacaktır.
27)Araç içersinde kolay görülebilir yerlerine “Sigara İçilmez” ibareli levha olacaktır.
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28) Araçlar günübirlik temizlenecek haftada bir dezenfekte edilecektir.
29) Araç içi kamera bulundurulması ve çalışır durumda tutulması zorunludur.
İşletmeci ve Sürücülerin Yolcular ile İlişkileri :
Madde-22
Sürücü ve işletmeciler yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.
a)Yolculara daima hoşgörülü davranılacak, Nezaket kuraları dışına çıkacak söz veya el-kol
hareketleri ile rahatsız edecek, kötü muamelede bulunulacak nitelikte etik dışı davranış
sergilemeyecektir. Yolcuların eleştirilerine cevap verilmeyecek, yolcunun sürücüye ve diğer
yolculara aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi, sürücüye/yolcuya
hakaret etmesi veya saldırgan davranması durumunda; araç durdurularak, Zabıta veya Polis/Trafik
ekiplerine haber verilecektir.
b)Araç sürücüleri tarafından yolculara hakaret edilmeyecek, kötü muamelede bulunulmayacak ve
münakaşa edilmeyecektir. Bu durumların tespiti halinde sürücü veya işletmeci hakkında yasal
hükümler yerine getirilmesi için işlem yapılacaktır.
Sürücü, İşletmeci, Belediye İlişkileri :
Madde-23
Hatlarda çalışan araçların arıza yaparak çalışmaması durumunda yolcu taşımacılığının
aksamaması için işletmecilerin yukarıda belirlenen standartlara uygun yedek araçları varsa
Belediyemizin izni ve bilgisi dahilinde yedek araçlarını çalıştırırlar. İşletmecinin yedek aracı
bulunmaması durumunda aksaklığı gidermek için Amasya Belediyesi kira/satın alma yoluyla temin
ettiği araçlarla yolcu taşımacılığını yapar. Bu taşıma işleminden elde edilecek gelir Amasya
Belediyesine ait olacaktır.
İşletmeci veya sürücüler Belediye, Emniyet ve Jandarma ekiplerince yapılan denetim ve
incelemelerde görevlilere karşı daima saygılı olacak, Bu konuda istenilen bilgi ve belgeleri
yetkililere göstermekle yükümlü olacaklardır. Belediyece belirlenen emir ve yasaklara, Zabıta
görevlilerinin talimatlarına uymak zorundadırlar.
Hat ve Güzergah Belirlenmesi ve Değişiklikler :
Madde- 24
Özel Toplu Taşıma Araçları, (Ö.T.A.) hatlarında aşağıdaki şartlara uygun olarak çalışırlar;
Hangi hatta kaç aracın çalışacağı rotasyon, zaman ayarlaması, hat sayısı, aracın takip edeceği
güzergahlar Amasya Belediyesi tarafından tespit edilecek olup, gerektiğinde bu konuda Özel Toplu
Taşıma Araç (Ö.T.A.) sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Kooperatif ve Kooperatif birlikleri ve diğer
araç sahiplerinin görüşü alınarak gerekli koordinasyon sağlanacaktır.
a) Çalışma saatleri her gün, sabah saat: 06.30 başlayarak akşam saat: 23.00'de sona erecektir. Özel
mazeret, yıllık izin, arıza kaza vb. nedenlerle çalışamayacak olan araçlar; geçerli mazeretlerini
yazılı olarak Belediye ye bildirecektir. Aşağıda belirtilen olağan üstü haller dışında çalışma saatleri
dışında izinsiz çalıştırılmayacaktır.
b) Her gün akşam saat 18.00'dan 23.00'e kadar nöbet uygulanabilir. Belediye bu konuda düzenleme
yapmaya yetkili olup, gerektiğinde Özel Halk Otobüsü sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Kooperatif
ve Kooperatif birlikleri ve diğer araç sahiplerinin görüşlerini alarak düzenleme yapabilir. Mevcut
hatlarda çalışan araçlardan yeteri kadar nöbetçi görevlendirilir ve Kooperatife veya araç
sahibi/sürücüsüne tebliğ edilir. Mazereti nedeni ile çalışmayacak araçlar yerine, aynı hatta çalışan
bir başka araç görevlendirilir.
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Taşıma zorunluluğu
Madde-25
a) Özel Toplu Taşıma Araçları (Ö.T.A.) taşıma saatleri süresince herkesi her zaman taşımak
zorundadır. Mücbir sebep olmadan yolcu taşıma işlemini kesintiye uğratmayacaklardır.
b) Özel Toplu Taşıma Araçlarının tüm Resmi tatil , bayram ve özel günlerde çalışması zorunludur.
c) İşletmecilerin her yıl araçlarını 15 (onbeş) gün bireysel veya araçla ilgili teknik nedenler
göstererek seferden çekerek izin yapma hakkı vardır. İzin tarihleri, her yıl Ocak ayında Belediye ye
ve Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine bildirilmesi zorunludur.
d) Fuar, Festival, Panayır vb. Özel durumlarda Amasya Belediyesi tarafından saat 23.00 ‘dan sonra
çalışma veya nöbet zorunluluğu getirilebilir. Ayrıca, önemli etkinlikler nedeni ile Belediyece
günübirlik olarak Ek güzergahlar ve bu güzergahlarda çalışacak araçların sayısı ve plakaları
belirlenebilir. Belediyece alınacak bu kararlar işletmeciler tarafından itiraz edilmeden
uygulanacaktır.
e) Savaş durumu, seferberlik hali, olağan üstü hal uygulaması, deprem sel baskını gibi doğal afetler
durumunda Özel Toplu Taşım İşletmecileri, araçlarını Kriz merkezi veya Belediye'nin emrine tahsis
etmekle yükümlüdür.
f) Araçların seferlerini tamamlayamamaları halinde ( Arıza, Kaza, Trafikten alıkoyma vb.) yolcular
aynı hat'da çalışan veya takviye edilecek bir başka araca aktarılacak ve yolculardan ayrıca bir ücret
alınmayacaktır.
Taşıma Ücret Tarifesi ve Mali Konular :
Madde-26
İşletmeciler aşağıda belirtilen parasal konulara aynen uyacaklardır.
a) Özel Toplu Taşıma Araç (Ö.T.A.) işleticileri Şartname/Sözleşme hükümleri gereği her mali yılın sonuna
müteakip yeni mali yıla ait (takvim yılı) intifa kira hakkı bedelini o günkü bilet satışı rayiç bedeli üzerinden
(ortalama) şartname/sözleşmelerde belirtilen bilet bedeli tutarlarını intifa bedeli olarak en geç ilgili mali
yılın Ocak ayı sonuna kadar (Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Servisince ilgililerin siciline tahakkuk
yapılarak) Tahsilat Servisine ödemek zorundadır. İntifa hakkı bedelinin ödenmesine müteakiben kira
müddeti 1 (bir) yıl uzatılarak sözleşme akdi yenilenir. Aksi takdirde kira akdi uzatılmaz. İntifa hakkı
sahibinin vefatı halinde intifa hakkı kiracılığı varislerine intikal eder.

b) Belediye Meclisince çıkarılan Ücrete Tabi Gelirler Tarifesinde belirlenen Özel Toplu Taşıma
Araçları (Ö.T.A.) Belediyemiz ile yapılan sözleşmede yer alan bedeller ile birlikte teskere
bedellerini her yıl ödemek zorundadır.
c) Araçları devir alacak kişiler ile ilgili, Belediye Meclisince çıkarılan Ücrete Tabi Gelirler Tarifesi
hükümlerine göre işlem yapılır.
ç)Günün şartlarına göre Özel Toplu Taşıma Aracı (Ö.T.A.) sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile varsa
Kooperatif ve Kooperatif birlikleri zam taleplerini Belediye ye bildirir. Özel Toplu Taşıma Araçları
(Ö.T.A.) tarafından uygulanacak tam ve indirimli yolcu tarifesi Belediye tarafından
değerlendirilerek tarifeye ait değişiklik önerileri Belediye Meclisine sunulur, tarife onaylanıp ilan
edildikten sonra (ilan süresi içerisinde zam uygulanmaz) yürürlüğe girer.
d)Belediye personeli Taşıma işlemini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ile varsa Kooperatif ve
Kooperatif birliklerinin vermiş olduğu kartları göstermek şartı ile ücretsiz taşınacaktır. Memuriyet
görevi, mesleği, statüleri gereği özel Kanunlarda belirtilen kişilerin taşınmasına ilişkin hükümler
ayrıca saklıdır.
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e)Ücret tarifelerinin aracın içerisinde yolcuların görebileceği bir yerde asılı olması zorunludur.
f)İlköğretim, Ortaöğretim, Yüksek öğretim ve Lisansüstü eğitim gören öğrenciler ile Özel Öğretim
Kurumlarında (özel dershaneler hariç) eğitim ve öğretim gören öğrenciler Halk Otobüsü sahibi ile
varsa
Kooperatif ve Kooperatif birliklerinin vereceği indirimli kart ile indirimli olarak
taşınacaklardır.
g) 04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği gereği
engelliler, Tek başına seyahat edemeyecek durumda olan engellilere refakat edenler ve 65 yaş üzeri
vatandaşlar ücretsiz taşınacaktır.
ğ) Belediye ile Araç sahipleri arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre ücretsiz taşınması
gereken diğer vatandaşlarda ücretsiz taşınacaktır.
h)İlimizde uygulanan bilet bedelleri Belediye Meclisince aşağıdaki isimlendirmeye göre belirlenir.
1 - TAM KART
:
2 - ÖĞRENCİ KART
:
3 - İKİ OKUL ARASI
:
4 - TAM BİLET
:
5 - DİŞ HASTANESİ
:
Özel Toplu Taşıma Aracı İşletici, Sürücü ve Yolcularının Uyması Gereken Kurallar
Madde-27
a) Bu yönetmeliğin bir örneği yayımını müteakiben gerçek ve tüzel kişiler ile varsa Kooperatif ve
Kooperatif birliklerine imza karşılığı tebliğ edilecek ve işletici ve sürücüler tarafından tüm
yükümlülükler yerine getirilecektir.
b) Özel Toplu Taşıma Araçlarında (Ö.T.A.) çalışacak sürücülerin kılık ve kıyafetleri gerektiğinde
araç sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile varsa Kooperatif ve Kooperatif birliklerinin de görüşü
alınmak suretiyle Belediye tarafından belirlenir. Ayrıca araç sürücüsü Belediyece belirlenen İlgili
Meslek Odasınca verilen yaka kimlik kartlarını takmak zorundadır. Yaka kimlik kartları özel halk
otobüsü işleticisi veya sürücülerine verilir. Personelin işten ayrılması durumunda, işletici ayrılan
kişinin yaka kimlik kartını Belediye ye iade etmek zorundadır.
-Sürücüler temiz giyimli günlük traşlı ve bakımlı olacaktır.
-Sürücülerin T.C. Vatandaşı olma, Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olma, Mesleki
Yeterlilik (SRC) belgesine ve Trafik Kanununa göre zorunlu olarak sahip olması gereken diğer
belgelere sahip olması, ayrıca 66 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. (Karayolu Taşıma
Yönetmeliği)
-Şoförler terlik, sandalet ve çıplak ayakla araç kullanamazlar.
c) İşletmeci, Sürücü, yolcular, araçta sigara kullanamaz, meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi
tüketemezler.
ç) İşletmeciler çalıştırdıkları sürücülere sigorta yaptırmak zorundadır. Sürücülerin hatalarından ve
neden oldukları maddi ve manevi zararlardan ilgili kişi ve kuramlara karşı işletmeciler müteselsil
sorumludur.
d)Şoförler ücret alıp bilet kesemezler.
e) Özel Toplu Taşıma Aracını (Ö.T.A.) İşleticinin kendisi, ismini bildirdiği şoförü, Tüzel kişi ve
Kooperatiflerin üyeleri ve Şirket hissedarları dışında diğer kişilerin kullanması yasaktır.
f) Araç sürücülerinin seyir halinde cep telefonu, tablet vb. cihazları kullanması yasaktır.
Özel Toplu Taşıma Araçlarında (Ö.T.A.) sürücü olarak çalışmak isteyen kişiler ile ilgili
aşağıda yazılı evrakları mal sahibi bir dilekçe ekinde Belediye ye teslim etmekle yükümlüdür.
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1-Yurt içi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC-2),
2-Ehliyet Fotokopisi (En az 5 (beş) yıllık),
3-Ehliyet Sorgulama Belgesi,
3-Nüfus Cüzdanı Örneği,
4-İkametgah Belgesi,
5-Adli Sicil Kaydı Belgesi,
6-Belediyenin talebi halinde Psikoteknik Belgesi,
7-1 Adet fotoğraf.
Müracaatları uygun görülen sürücülere Amasya Belediyesince Özel Toplu Taşıma Araç Kullanma
Belgesi tanzim edilerek (EK–4) sistemde çalışmasına izin verilir. Mal Sahipleri sürücü
değişikliklerinde aynı işlemi yapmak zorundadır. Sürücü tanzim edilen bu belgeyi, araçta
bulunduracak olup, denetim görevlilerince her istenildiğinde göstermekle yükümlü olacaktır.
Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenlerin Hakları ve Sorumlulukları
Madde–28
Taşıma işlerinde istihdam edilenler aşağıdaki hak ve sorumluluklara sahiptir:
a) Taşıma işlerinde istihdam edilenler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ile
İş Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde çalıştırılır.
b) Özel Toplu Taşıma Aracı (Ö.T.A.) sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük
haklarını İş Kanunu çerçevesinde tam ve zamanında vermek zorundadır.
c) Taşıma işlerinde istihdam edilenler üstlendikleri hizmetle ilgili görev ve sorumluluklarını yerine
getirmek zorundadır. İşyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.
İş güvenliğine ilişkin mevzuatta ki düzenlemelere uymak zorundadırlar.
ç) Yapılacak denetimlerde sigortasız çalışanların tespiti halinde durum bir tutanakla tespit edilerek
ilgili Kurum ve Kuruluşlarla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecektir.
Şoförlerin Çalışma ve Dinlenme Süreleri
Madde-29
Şoförler ve fiilen taşıma işleminde görev alanlar, çalışma ve dinlenme süreleri bakımından İş
Kanunu ile birlikte Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliği ve diğer mevzuat
hükümlerine uygun olarak istihdam edenler tarafından çalıştırılmak zorundadır.
Cezalar
Madde-30
a)Hata ve kusuru görülen İşletici ve sürücüler hakkında yetkili kişi ve idareler tarafından her zaman
için uyarılabilir veya ceza tutanağı düzenlenebilirler.
b)Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan İşleticilere ve sürücülere para cezası veya hatta çalışmama
cezaları uygulanabilir. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında
belirlenmiştir. Listede belirtilmeyen hata ve kusurlara Belediyece bu Yönetmeliğin cezalar
gurubunda son maddesinde belirtilen hükme göre uygun görülen cezalardan biri veya birden fazlası
uygulanabilir.
c)Vatandaşların, araç ve araç sürücüsü hakkında gördüğü aksaklıkları Zabıta Müdürlüğüne
yazılı/sözlü olarak şikayet etmeleri durumunda şikayet edilenin savunması alınır Kamera kayıtları
izlenir sürücünün hatalı olması durumunda niteliğine göre uyarı veya para cezası verilir.
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ç)Özel Toplu Taşıma Aracı (Ö.T.A.) işletenlerinin kurallara uymamaları ve hatalı davranışları
sonucu verilecek olan para cezalarını gösteren çizelgeleri ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisi/Encümeni yeniden düzenleme ya da değiştirmeye
yetkilidir.
Tembih ve Yasaklar İle Ceza Hükümleri:
Madde-31
Tembih ve Yasaklar:
1- Şoförün araç kullanırken cep telefonu ile konuşması ve harici cihaz kullanması,
2- Kirli araçla servise çıkmak (Yağmur ve karlı hava hariç),
3- Ücretsiz yolculuk yapması gereken vatandaşı taşımamak veya ücret istemek,
4- Yolculara kötü davranmak, kötü sözler sarf etmek veya hakaret etmek,
5- Yolcuyla fiziki şekilde kavga etmek (darp etmek),
6- Belediye denetim görevlerinin talimatlarına uymamak,
7- Denetim görevlilerine hakaret etmek veya kavga etmek,
8- Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak,
9- Günlük Hareket Programı'na, hat güzergâhına ve mevcut duraklara uymamak,
10-Durak harici yolcu indirme- bindirme yapmak,
11-Gerekli bakım ve onarımı yapmadan ve Teknik özelliğini yitirmiş araçla sefere çıkmak,
12-Sabah merkez duraktan ilk servisine çıkmamak veya mazeret bildirmemek,
13-Alkollü veya şuuru bozucu ilaç, madde vb. alarak araç kullanmak,
14-Çalışma ruhsatında tahribat yapmak,
15-Otobüslerde yüksek sesle yolcuları rahatsız edecek şekilde TV, Radyo-Teyp-CD vb. çalmak
veya izlemek,
16-Araç hareket ve Nöbet saatlerine uymamak,
17-Düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmamak,
18-Ön ve Yan Güzergâh tabelasını takmadan sefere çıkmak,
19-Belediyenin izni dışında reklam almak veya Belediyenin bu husustaki talimatlarına uymamak
20-Araç sahibi/şoförü araçla ilgili kusur veya yapılan hata ile ilgili savunma vermek zorundadır.
Savunma verilmesi için kendisine verilen süreye uymaması yada çağrıldığı halde gelmemesi,
21-Araç içerisinde sigara içmek veya içilmesine müsaade etmek,
22-Seferleri haklı bir gerekçeye bağlı olmaksızın erken veya geç tamamlamak,
23-Yönetmeliğe, Kurallara ve Talimatlara uygun olmayan şoför çalıştırmak,
24-Gece nöbet programına riayet etmemek,
25-Belediyenin otobüslere takma talebinde bulunduğu ilan, reklam, pankart vs. (araç içine)
asmamak,
26-Karlı yada kötü havalarda yol açık iken (tuzlama yapılmışken) sefere çıkmamak,
27-Belirlenen Ücret tarifesini toplu taşıma aracına asmamak,
28-Savaş, Seferberlik, Olağanüstü hal, Doğal Afet vb. mücbir durumlarda Belediye emrinde görev
almamak,
29-Aracın seferini günlük hareket programından erken tatil etmesi veya hattını tamamlamadan (son
durağa kadar gitmeden) dönüş yapması,
30-Karayolu ve Trafik Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre araçlarda aranacak özeliklerden
herhangi birini yerine getirmeme veya araçta olması gereken avadanlıkları bulundurmama,
31-Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, Siyasi veya diğer amaçlarla taşımacılığı
aksatmak, gösteri veya eylem yapmak,
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32-Belediyenin izni olmadan işletmeden çekilmek,
33-Duraklarda gerektiğinden fazla ya da az beklemek,
34-Araçlarda bulunan kameraların şoför tarafından görüşü engelleyecek şekle getirilmesi veya
kapatılması,
35-Özel Toplu Taşıma Araçlarını (Ö.T.A.) belirlenen bekleme yerleri dışında cadde ve sokak
aralarına park etmek,
36-Trafik Tescil Belgesinde belirtilen sayıdan (oturarak/ayakta) fazla yolcu taşınması,
37-Araçlar günübirlik temizlenmemesi ve haftada bir dezenfekte edilmemesi,
38-Araç sürücüsünün denetim görevlilerine istenilen belgeleri vermemesi,
39-Bu yönetmelikte yazılmayan ancak; ihtiyaç duyulan hallerde benzeri hükümler uygulanır.

Cezalar :
Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye
tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler 4207 sayılı
Kanun, 1608 sayılı Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve
5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Belediyece
görevlendirilen memurlar tarafından düzenlenen İdari Yaptırım Karar Tutanakları Ö.T.A.
sahibi/şoförüne tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde 4/3 peşin ödemezse tamamı Zabıta
Müdürlüğünce ilgilinin siciline tahakkuk ettirilir.
-

Suçun işlenmesinde (ilk defa) para cezası,
Aynı takvim yılı içinde suçun ikinci tekrarında para cezası,
Aynı takvim yılı içinde suçun üçüncü tekrarında para cezası,
Aynı takvim yılı içinde suçun dördüncü tekrarında para cezası,
Suçların alışkanlık haline getirilmesi durumunda 10 (on) gün Belediye Encümenince
“Faaliyetten men cezası” tatbik edilir.

Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler:
Madde-32
Mali Hizmetler Müdürlüğü ödenmesi gereken İdari Yaptırım Tutanağı (para cezası), vize
(teskere) ücreti veya diğer ücretleri ödemeyen araç sahipleri hakkında ödeme emri düzenleyerek
Zabıta Müdürlüğüne yazı ile bildirir. Zabıta Müdürlüğü bu ödeme emirlerini Ö.T.A. sahiplerine
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ ederek 7 iş günü içerisinde borçların ödenmesi için süre
verir. Bu süre içersinde ödeme yapmayanlar la ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili
Hakkındaki Kanun hükümlerine göre işlem yapılarak araçların hatta çalışmasına müsaade edilmez.
Toplu Taşıma İzin Belgeli Araçların Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi:
Madde-33
İş bu Yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçları hakkında
Tahakkuk ve Tahsilât İşlemlerinin takibi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünde
ayrı ayrı dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin takip ve tespiti Zabıta
Müdürlüğünce yürütülür.
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Diğer Hükümler
Madde-34
a) Günlük hareket programı ile ilgili bildirimler, bu yönetmelik hükümlerine göre araç işletmecisine
yapılır ve araç sürücüsü nede yapılmış sayılır.
b) Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün İşleticiye yapacağı her
türlü bildirim İşleticinin Belediye’ye bildirdiği adrese yapılır. İşletici adres değişikliklerini
değişikliğin olduğu günden itibaren bir hafta içerisinde Zabıta Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
c) Belediyece intifa hakkı kiraya verilen Ö.T.A. güzergahları sabit olup, Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren Türkiye geneli nüfus sayımlarında şehir nüfusunun her 1000 (bin) kişi artışı
için 1 (bir) otobüs intifa hakkı kiraya verilmesi sonucunu doğurur.
d) 0-7 (sıfır-yedi) yaş grubundaki çocukların taşımacılığı ücrete tabi değildir.
Hüküm bulunmaması durumu
Madde 35 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde konuya ilişkin olarak mer’i mevzuat hükümleri ile Belediye
Meclisinin aldığı ve alacağı kararlar uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma
Madde-36
Amasya Belediye Meclisinin 05.06.2003 tarih ve 14-n sayılı Kararı ile kabul edilen Halk
Minibüsleri ve Halk Otobüsleri Yönetmeliği bu Yönetmeliğin Belediye Meclisince kabul
edilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde-37
Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği Belediye Meclisince kabul edilip, Belediye Başkanlığınca
onaylandıktan sonra, 3011 sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre ilan olunduğu tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde-38
Bu Yönetmelik Amasya Belediyesince yürütülür.

Amasya Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği Üyesidir.

İletişim: Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü- Amasya, Tel: Santral (0 358) 218 80 00 Faks: (0 358) 218 80 18,
Yazı İşleri Müdürü: (0 358) 218 80 18, GSM: 0 530 225 18 80
e-posta: yazi_isleri@amasya.bel.tr

EK-1
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA AİT UYGUNLUK TESPİT BELGESİ
ARAÇ SAHİBİNİN :
ADI SOYADI
:
ARAÇ PLAKASI
:
SI
R
A
N
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UYGUN

UYGUN
DEĞİLDİ
R

Kaportası düzgün olacak.
Dış görünüşü itibarı ile boyalı ve bakımlı olacak.
Camlarında kırık yada çatlak bulunmayacak.
Dış yüzeylerinde tehlike oluşturabilecek şekilde aksesuar
bulunmayacak.
Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve beresiz olacak, pelüş olmayacak.
Mevcut lastikleri aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek
lastik yolcuların oturmasını engellemeyecek.
İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacak.
İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak.
Bütün kapıları düzenli otomatik açılır kapanır durumda olacak.
Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş ve çalışırken gürültü
yapmayacak.
Park, Stop, Uzun, Kısa lambaları düzenli çalışacak
Farları şeffaf camlı olacak.
Yağ karteli hidrolik deposu şanzıman ve defransiyelde yağ sızması
olmayacak.
Frenleri tam çalışacak.
Motoru düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman
çıkmayacak
Aracın egzozundan çıkan emisyon miktarı İl Hıfzıssıhha Kurulu çevre
komisyonunun mevcut kararı ve gelecekteki karalara uygun olacak.
Lastiklerde bombe yada çatlak olmayacak dişleri ¾’den az olmayacak
Devir daim ve gergi kayışları çatlak olmayacak.
Soğutma sistemi hortumları sağlam olacak.
Rot ayarları yapılmış olacak rotlarda boşluk olmayacak.
Trafik Kanunun uygun gördüğü nitelikteki avadanlıklar bulunacak.
Araçların kornaları havalı korna olmayacak.
Vergi, Çevre pulu borcu olmayacak.
Aracın yaşı ( ……. ) dır.
Araçlarda kamera bulunacak.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TEKNİK KOMİSYONUN GÖRÜŞLERİ:
ÇALIŞIR ()
ÇALIŞAMAZ ()
Komisyon Üyesi
Komisyon Üyesi

Komisyon Başkanı
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EK-2
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA AİT ÇALIŞMA RUHSATI
TAHSİS SAHİBİNİN

FOTOĞRAF

ARACIN
Plaka No : ……………………………….
Cinsi
: ……………………………….
Adı
:……………………………
Markası : ……………………………….
Soyadı
: …………………………… Modeli : ……………………………….
Baba Adı
: ……………………………
Doğum Yeri
: ……………………………
Doğum Tarihi : ……………………………
İkametgah Adresi: …………………………….
…………………………………………………
TASDİK YERİ
…………………………………………………
………………………………
…………………………………………………
Sürücü Belgesi
: ……………………………….

ARACIN MUAYENESİ
……/…../20…. tarihine kadar geçerlidir.
………………..Muayene İstasyonu
İmza
……/…../20…. tarihine kadar geçerlidir.
………………..Muayene İstasyonu
İmza
AMASYA BELEDİYESİ
……/…../20…. tarihine kadar geçerlidir.
………………..Muayene İstasyonu
İmza

Şehir İçi
Taşıma Ruhsatı

……/…../20…. tarihine kadar geçerlidir.
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EK-3
T.C.
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
AMASYA
Adı Soyadı

:

Baba Adı

:

Ana Adı

:

T.C.Kimlik No

:

Doğum Tarihi ve Yeri

:

Ehliyet Tarih ve No

:

Ticari Taşıt Kullanma
Belgesi No

:

Çalışacağı Araç Plaka No

:

İkametgah Adresi

:

Amasya Belediyesince intifa hakkı tesis edilen toplu taşıma hatlarında çalışacak olan
araçlarda sürücü olarak çalışmak istiyorum. Şahsımla ilgili istenen bilgiler yukarıdadır. Bu bilgileri
taşıyan belgelerin fotokopileri ektedir. "Özel Toplu Taşıma Araç Kullanma Belgesi” verilmesi
hususunda gereğini arz ederim.

Adı-Soyadı
İmza
Ekler :
Adrese Dayalı Nüfus Cüzdanı Örneği
Sürücü Belgesi,
Araç Trafik Ruhsat Belgesi,
Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC)
Ehliyet Sorgulama Belgesi
Adli Sicil Kaydı Belgesi
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EK-4
T.C.
AMASYA BELEDİYESİ
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI KULLANMA BELGESİ

Adı Soyadı

:

Baba Adı

:

T.C. Kimlik No

:

Doğum Yeri / Tarihi

:

Ehliyet Sınıfı/ Nosu

:

Ehliyetin Alındığı Yer

:

Ticari Taşıt Kullanma
Belgesi Tarihi ve No

:

İkametgah Adresi

:

Yukarıda açık kimliği yazılı ………………………... Amasya Belediyesi Özel Toplu
Taşıma Araçlarında sürücü olarak çalışması uygun görüldüğünden bu belge tanzim edilmiştir.
……..…………….
Başkan a.
Başkan Yardımcısı

Not:
Bu Belge istenildiğinde denetim görevlilerine gösterilecektir.
Sürücülükten el çektirilenler veya kendiliğinden bırakanlar belgelerini Amasya Belediyesine iade
etmekle yükümlüdür.
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EK-5
TAAHHÜTNAME

Toplu Taşıma işi yapacağımdan; 05 .............. Plakalı aracımı çalıştırırken ve yolcu taşıma
işini yaparken Amasya Belediyesinin yayımlamış olduğu "Amasya Belediyesi Özel Halk Otobüsü
Yönetmeliğine", ve yayımlanmış, yayımlanacak tüm ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge,
Tebliğ, İlan ve Duyurulara, Amasya Belediyesince belirlenen çalışma, usul, esas, yer, şekil ve
şartlarına, kayıtsız şartsız tam olarak uyacağımı, istenen her türlü nicelik ve niteliği sürekli olarak
sağlayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.
Bu Yönetmeliğin tamamını okuduğumu ve anladığımı ve Yönetmeliğe aykırı durumlarda
işletmeciliğime ait yine aynı Yönetmelikte belirtilen müeyyide ve yaptırımlar ile ileride yapılacak
Yönetmelik değişikliklerini aynen kabul edeceğimi, Sefer/Hattan aracımın çektirilmesi durumunda
Belediyeden hiçbir hak, alacak, zarar, ziyan ve benzeri talepte bulunmayacağımı, iş bu
taahhütnameyi tamamen kendi rızam ve isteğimle imza altına alarak yetkili idareye vermek
suretiyle kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim.

Adı-Soyadı
İmza
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EK:6

T.C.
AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACINA AİT BAKIM VE ONARIM TAKİP FORMU
ARACIN PLAKASI
:…………………………………………………….
ARACIN CİNSİ
:…………………………………………………….
ARACIN SAHİBİ
:…………………………………………………….
BELGEYİ VEREN TRAFİK KURULUŞU
YETKİLİ VE İMZASI
:…………………………………………………….

BAKIM VE ONARIM
YAPILDIĞI TARİH

HANGİ BAKIM-ONARIM
YAPILDIĞI

BAKIM-ONARIM YAPAN
FİRMA KAŞESİ VE
YETKİLİNİN İMZASI
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Not: Araçların Bakım ve onarımlarını yapan firma ve yetkilileri 5393 sayılı Belediye Kanununun
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği ile bu konuda Bayındırlık
ve İskan Bakanlığınca yayınlanmış Yönetmelikler doğrultusunda aracın bakım ve onarımını
yaparak, araçların karayoluna uygun ve trafik güvenliği bakımından yeterli olmalarını
sağlayacaklardır.

Cafer ÖZDEMİR
B.Meclisi Başkanı

Serpil ÖZARSLAN
Kâtip

Aysel ŞAHİN
Katip
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